
B.B, Po Dni ukončenia realizácie Projektu bucje na záV,lade dohody zmluvných strán riešená zmena podmienok Úveru na
termínovaný úver formou písomného dodatku k Uverovej zm|uve pričom v rámci dodatku bude upravené splácanie
Úverrl, Úročenie Úveru a ostatné povinnosti vyplývajúce z Úverovej zmíuvy,

B,9. V rámci Úpravy dodatkom bude Klientovi umožnené predčasne splatiť Úver alebo časť Úveru bez poplatku za predčasnú
splátku a to za predpokladu realizácie predčasnej splátky z Nenávratného finančného príspevku.

B.10. Klient;e oprávnený za poplatok požiaclal'o prolongáciu Úverovej zmluvy na d'a|šie ročné obdobie najviac však na tri po
sebe nas|edujúce obdobia. Táto zmena bude riešená dodatkorrr k Úverovej zmIuve.

9. Vyhlásenia Klienta
9.1, Klient závázne vyhlasuje, že:
9.1.1. má právnu spósobilosť a oprávnenie Llzatvoriť Úverovú zmluvu a iné právne úkony súvisiace s Úverom;
9),.7_. v prípade, ak na uzatvorenie Úverovej zmIuvy potrebuje schválenie alebo súhlas zastupitel'stva, takéto schválenle alebo

súhlas mu bolo uclelené dostatočnou váčšinou hlasov a na plnenie svojich závázkov z uzatvorenej Úverovej zmluvy
nepotrebuje súhlas, povolenie alebo vyjadrenie žiadnej tretej osclby;

9.1,3, uzatvára Uverovú zmIuvu na vlastný účet;
g,1r4. uzatvorenie Úverovej zmIuvy, vykonávanie práv vyplývajúcich z Úverovej zmluvy alebo ptnenie jeho závázkov

vyp|ývajúcich z Úverove; zmIuvy nie je v rozpore s právnymi preclpismi;
9.1,5,

9.1.6.
9,L7.
9.1.B.

poskytol Banke pred podpisom Uverovej zrn{uvy komplexné údaje o svojom finančnom stave a nezatajil žiadne
skutočnosti, ktoré by mali za náslt:dok uvedenie Banky do omylu pri posudzovaní žiadosti Klienta o Úver;
postup pre výber dodávatel'a na financovanú investíciu nie je v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní
ÚrJaje poskytnuté Banke pred podpisom Úverovej zmIuvy sa k momentu.le; podpisu nezmenili;
mu nie je známe, Že by proti nemu bo|o vedené a|ebo hrozilo súdne, rozhodcovské, správne konanie, ktorého výsledok
by mohol mat'negatívny vplyv na jello schopnost'clodržat'svoje závázky vyplývalúce z Úverovej zmluvy;

9"1.9. nie je osobou s osobitným vzt'ahom k Banke v zrnysle zákona o bankách, pričom v prípade nepravdivosti tohto údaju sa
stáva ce|á dlžná suma Úveru vrátane úrokov za celú do|rodnutu dobu Úveru splatná ku dňu, ked'sa Banka dozvedela
o nepravdivosti tohto úda.lu,

9,2, K|ient sa zavázuje, že prostriedky, ktoré bude používať na zap|atenie pohl'adávok Banky pod|'a Úverovej zmluvy, budú
jeho vlastníctvom, alebo ak tieto prostriedky bLrdú vlastníctvom inej osoby, zavazuje sa v zmyste zákona o bankách
odovzdat'Banke písomný súh|as tretej osoby na použitie jej prostriedkov na zap|atenie pohl'adávok Banky,

10. Ďalšie povinnosti Klienta
10.1. Pozitívne závázky
10.i.1. Klient sa zavázuje umožniť Banke:
10.1.1.1. sledovat'.1eho finančnú situáciu vrátane stavov na účtoch v iných bankách a preveriť si účel, na ktoni boli použité

prostriedky z Uveru. Na tie účely umožní Banke prístup k svojej dokumentácii a bude viesť účtovníctvo tak, aby bolo
možné zistit' účel, na ktoni boli prostriedky z Úveru použité;

10.1,1.2. sledovat', či dodržiava všeiky právne predpisy, ktorl7ch nedodržanie by moh|o priamo alebo nepriamo ovplyvniť
splácanie Uveru.

10.1,2, Klient sa zavázuje, že bude Banku pravdivo a bezodkladne písomne informovať o:
10.1.2.1, zmene sídla svojho mestského alebo obecného úradu do 30 dní odo dňa účinnosti tejto zmeny;
10.1".2-2. zavedení ozdravného režimu alebo nútenej správy voči jeho osobe bezodkladne po tom, ako sa o tejto skutočnosti

dozvedel;
10.1.2.3. o podaní návrhu na začatie exekúcie alebo výkonu rozhodnulia, začatí exekúcie alebo výkonu rozhodnutia voči jeho

osobe najneskór do 7 dní odo dňa ich začatia;
I0.I.2.4. prevzati kontroly nad inými spoločnosťami, resp. podnikmi iných spoločností do 30 dní odo dňa účinnosti zmeny;
10.1.2.5.. inej skutoČnosti, ktorá by moh|a mat'za nás|edok ohrozenie sp|atenia Úveru alebo zníženie hodnoty zabezpečenia

Uveru najneskór 14 dní po pris|ušnej udalosti.
10.1.3, Klient sa zavazLlje, že bude Banke zasielat' na adresu uvedenú v bode 13.4,2, Úverovej zmluvy v písomnej alebo

elektronickej íorme:
10.1,3.1, výkaz Súvaha, UC ROPO SFOV 1-01, Výkaz ziskov a strát UC SFOV 2-01, ročne do 30 dni od skončenia kalendárneho

roka, t.j, sÚbory vo formáte dbf s názvom:SUA]..DBF, sUA2.DBF, sUP,DBF, Zsl,DBF, ZsZ,DBř, ZS3.DBF;
10.1.3,2, výkaz Príjmy a výdavky rozpočtu a finančné operácie obcí a rozpočtových organizácii a príspevkových organizácií

v pÓsobnosti obcÍ, FIN 1-04, plnenie rozpočtu za bežný rok k 3,1.12., ročne do 30 dní od skončenia kalendárneho roka,
t.j. súbory vo formáte dbf s názvom: PRIJ,DBF, VYD.DBF, PRIJPO.DBF, VYDPO.DBF;

10.1.3,3. výkaz Finančné aktíva a Finančné pasiva, FIN 4-01, ročne do 30 dní od skončenia ka|endárneho roka, t.;, súbory vo
formáte dbf s názvom: FAP4A1.DBF, FAP4A2,DBF, FAP4P.DBF;

10,1.3.4. Výkaz Štruktťlra cjllru, FIN 6-01, ročne do 30 dní od skončenia kalendárneho roka, t.j. súbor vo formáte dbf s názvom:
FAP6.DBF

10,i,3,5. rozpočty schválené zastupitel'stvom, do 30 dní od schvá|enia v zastupitel'stve;
],0.1,3.6. zmeny v schválených rozpočtoch, do 10 dní od schválenia v zastupitel'stve;

V prípade, ak forma niektorého z dokumentov uvedených v bodoch 10.1.3. bude upravená zmenou právneho predpisu
alebo všeobecnej praxe (najmá zmenou tlačív alebo prograrnového vybavenia), závázok K|ienta platí aj pre dokument
po prís|ušnej úprave.

10,1.4. Klient sa d'aIej zavázuje, že bude Banke predkladat'na jej požiadanie do 30 dnÍ:
I0.I.4.I. špecifikáciu objemu pohl'adávok a závázkov podl'a termínov sp|atnosti: do termínu splatnosti a po termíne splatnosti;
I0.I.4.2. d'alšie doklady súvisiace s finančnou situáciou K|ienta alebo so zabezpečením Uveru, podl'a požiadavky Banky,

V tejto súvislosti Klient udelllje Banke až do ukončenia úverového vzťahu podl'a tejto zmluvy súhlas na overovanie
vierohodnosti ním zas|aných dokladov v jeho účtovnej evidencii, ako aj u tretích osób a využitie tohto oprávnenia sa
nepovaŽuje za porušenie bankového tajomstva.

10,1.5. K|ient sa zavázuje, že po dobu existencie úverového vzt'ahu bude cez svoje účty vedené v Banke realizovať celý
kreditný tok finančných prostriedkov.

10.1.6. Klient sa zavázuje bez súh|asu Banky nevypoveclat' zmluvu o vedení účtu uvedeného v čIánku B,4 Úverovej zmluvry
počas trvania úverového vzt'ahu podl'a tejto Úverove.1 zmIuvy;

10.1.7, Klient je povinný riadne dodržiavat'všetky svoje povinnosti, ktoré mu vyp|ývajú zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku, platllých právnych predpisov a právnej úpravy podmienok realizácie Projektu v rámci Operačného
programU,
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